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A tartalomból:
Városházi tudósítások

2-3. oldal

Szakmainap a Járóbeteg-
szakellátó Központnál

3. oldal

Farsangi körkép
4-5. oldal

Kiállítási beszámolók
6-7.. oldal

Vöröskeresztes bál
A Vöröskeresztes Bál minden
évben az egyik legrangosabb
társasági alkalom a városunk
életében. 

Az idén immár harminche-
tedik alkalommal megrende-
zett mulatságra ez alkalommal
sem csupán a jó zene, a kit´́un´́o
hangulat, s a finom vacsora
vonzotta a bálozókat. Leg-
alább annyira volt emlékeze-
tes a jó társaság, a salgótarjáni
hastáncosok bemutatója, a Ke-
repl´́o Néptáncegyüttes fellépé-
se és a vöröskeresztes aktivis-
ták immár hagyományos vi-
dám el´́oadása is. 
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Városházi  tudósítások

A képvisel´́o-testület februári ülésén, a
meghívóban szerepl´́o napirendi pontok
közül a testület a Pénzügyi és Városüze-
meltetési Bizottság javaslata alapján
hat pontot levett a napirendr´́ol.

Ezek egy részét úgy ítélte meg, hogy
nincs kell´́oképp el´́okészítve, így nem al-
kalmas a megtárgyalásra. Más pon-
tok esetében az volt a levétel indo-
ka, hogy a téma fontossága részle-
tesebb kidolgozást és újragondolást
kíván meg. A kulturális programok
támogatása tárgyában pedig úgy
határozott, hogy a nyári kulturális
rendezvények támogatását egy pá-
lyázat kiírása keretei között kívánja telje-
síteni, hogy minden ilyen igény egyforma
eséllyel pályázzon támogatásra.

Az els´́o napirendi pontban az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetési ren-
deletének módosítása szerepelt. A köz-
ponti támogatás el´́oirányzatának vál-
tozása, az átvett pénzeszközök, a ke-
letkezett többletbevétel, illetve kiesés,
valamint a felmerült többletkiadások
indokolták a költségvetés módosítását.
Az önkormányzat e testületi ülésen al-
kotta meg a 2011. évi költségvetési
rendeletét. Az ülésen jelen volt Farkas
Sándorné könyvvizsgáló is. Jelen-
tésében úgy összegezte, hogy a költ-
ségvetési tervezet tartalmazza a szük-
séges információkat. Elmondása sze-
rint a tervezet az el´́oírt határid´́on belül
készült el, s magában foglalja az el´́o-
zetes költségvetési koncepciót, vala-
mint az intézményi költségvetéseket.
A tervezett hitelfelvételek nem lépik túl
a hitelfelvételi korlátokat, bár a tervezett
hitel összegét meglehet´́osen magasnak
tartja. Összességében egy feszített költ-
ségvetés került a testület elé, amelynek
azonban a bevételi és kiadási oldala
összhangban áll, s megalapozott. A
könyvvizsgáló a tervezetet megtárgya-
lásra alkalmasnak tartotta.
A testület határozata értelmében vala-
mennyi intézményében létszámstopot
rendel el bármilyen indok miatt meg-
üresed´́o álláshely betöltése vonatkozá-
sában, s az els´́o félévben csak a leg-
szükségesebb kiadások teljesíthet´́ok. A
költségvetést magát a könyvvizsgálói
felügyelet és a testület is magas szak-
mai színvonalúnak, alaposan el´́okészí-
tettnek tartotta.
Fejes Zsolt jegyz´́o abbéli véleményé-
nek adott hangot, hogy a polgármeste-
ri hivatal a megnövekedett feladatszá-
mot nem lesz képes a jöv´́oben a törvé-

nyi el´́oírásoknak megfelel´́oen ellátni a
jelenlegi létszámmal.
Az Általános Iskola Intézményfenn-
tartó Társulás 2011. évi költségvetési
rendeletét a jóváhagyott társulási meg-
állapodás alapján mindhárom érintett
önkormányzatnak meg kell tárgyalnia

és jóvá kell hagynia. A Bánkról
bejáró tanulók száma 24 f´́o, eb-
b´́ol 9 tanuló részesül napközis
ellátásban is. A Tolmácsról be-
járó tanulók átlaglétszáma 14
f´́o. A határozat értelmében a
társulási szerz´́odést felül kell
vizsgálni az igazságos tehervi-

selés érdekében.
Az ülés megtárgyalandó témái között
szerepelt az önkormányzat szociális
rendeletének módosítása. A szociális
törvény 2011. január 1-i hatállyal tör-
tén´́o változásai indokolták a helyi ren-
delet módosítását. A testület megsza-
vazta a tervezetet, annak hangsúlyozá-
sával, hogy a rendszeres támogatások
folyósítását évente felül kell vizsgálni.
Napirendre került a járóbeteg-ellátó
központ fejlesztésének támogatása érde-
kében való fejlesztési hitel felvételér´́ol
szóló döntés. A kérdést korábban már
két alkalommal is tárgyalta a testület,
s most a vonatkozó jogszabály módo-
sulása miatt kellett újból tárgyalni.
Hagyományosan az év eleji önkor-
mányzati ülések adnak alkalmat arra,
hogy a testület áttekintse a Városi M´́u-
vel´́odési Központ és Könyvtár el´́oz´́o
évi munkájáról szóló beszámolót, va-
lamint a tárgyévre vonatkozó munka-
és rendezvénytervet. A határozat sze-
rint a Ságok Találkozójára fordítandó
összeg kerüljön zárolásra, s az intéz-
mény kritikus állapotban lév´́o vizes-
blokkja kerüljön bel´́ole felújításra.
A napközi otthonos óvoda gépészeti
felújítása tárgyában egy sikeres pályá-
zatot nyújtott be a városunk önkor-
mányzata. Az elnyert összeg
10.700.000 Ft. A megítélt összeget a
Magyar Államkincstár már 2010-ben
a számlánkra utalta. A megvalósítás
határideje 2011. június 30. A támoga-
tás mellé az önkormányzatnak kellett
2.675.000 Ft öner´́ot biztosítania. A be-
érkez´́o árajánlatok közül kell majd a
legel´́onyösebbet kiválasztani.
Immár számos alkalommal a testület
elé került a Városi M´́uvel´́odési Köz-
pont és Könyvtár vagyonátruházási
ügye. Az épület 50%-a ugyanis még
mindig a honvédség tulajdona, annak

ellenére, hogy az alakulat már a fenn-
állása utolsó évtizedében sem m´́ukö-
dött tulajdonosként. Az átadás feltéte-
lei közt szerepel, hogy az intézmény
ingyenes átadásával egyid´́oben egy
sor olyan ingatlanok (csatornahálózat,
út, romos épület, stb.) átadását is kí-
vánják, melyek állapota súlyos terhe-
ket hárítana az önkormányzatra. A tes-
tület csak a m´́uvel´́odési központ in-
gyenes átvételét fogalmazta meg hatá-
rozatában.
A Nyárfa utcában egy lakóház tet´́o-
szerkezete felújítást kíván. Miután az
önkormányzatnak is van ott egy bérla-
kása, mely folyamatosan beázik, ezért
feladatai vannak a probléma megoldá-
sa terén. A ház lakói nem kívánnak
társulást létrehozni, ezért az önkor-
mányzat javaslata szerint magára vál-
lalná a probléma megoldásának gesz-
torságát. Miután azonban a lakók már
egyenként megkötötték a szerz´́odést a
vállalkozóval, így csupán a reá es´́o
rész kifizetése marad hátra.
A SASI-KER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. kérelemmel fordult az ön-
kormányzathoz, annak tárgyában, hogy
a Rákóczi úti boltját b´́ovíteni kívánja.
Ennek érdekében az üzlet el´́otti terü-
letb´́ol egy 50 m2-es nagyságú részt
meg szeretne vásárolni. A kérelmez´́o
többletparkoló kialakítását is tervezi,
melynek költségeit is magára vállalná.
A döntéshez különböz´́o szakvélemé-
nyek szükségesek, valamint a társas-
ház lakóinak hozzájárulása is. Ennek
beszerzése után kívánnak a kérelem
sorsáról dönteni.
A Rétság Városi Sportegyesület támo-
gatási kérelmet nyújtott be az önkor-
mányzathoz annak tárgyában, hogy a
számukra megítélt támogatási összeg-
b´́ol 300.000 Ft el´́oleget szeretnének
igényelni. A szezon beindításához
szükséges összeg korábbi felvételét a
testület támogatta.
A temet´́oben lév´́o kivágásra érett, kiszá-
radt és veszélyes fák kivágásáról szólva
a testület a jelentkez´́o ajánlatok közül a
Misik Kft. ajánlatát fogadta el. Az aján-
lat beszámította a kivágandó fa értékét
is. Felhívták a figyelmét, hogy a kegye-
leti szempontokat is tartsa szem el´́ott.
A kiemelt feladatok ellátásáról hang-
zott el egy tájékoztató. A járóbeteg-
szakellátó központ közelg´́o átadása
miatt került szóba, hogy szükség lenne
az oda vezet´́o út elnevezésére. Több
javaslat elhangzott, melyek közül a
Laktanya utca nyerte el a többség tet-
szését. Egy kérdésre válaszolva Bu-
garszki Miklós, a járóbeteg-ellátó
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Szakmai nap 
a rétsági járóbeteg-ellátó központban

A térség egészségügyi dolgozói ismer-
kedtek az elmúlt napokban az új járó-
beteg-ellátó központtal. Az érdekl´́od´́ok
számára Bugarszki Miklós igazgató
mutatta be az új intézményt.

– Igazgató Úr! Mi a célja a mai prog-
ramnak?

– Els´́osorban a környék háziorvosait,
asszisztenseit hívtuk meg azzal a céllal,
hogy hosszú id´́o múltán most már valóban
megismerhessék az intézményt. Szeret-
ném nekik bemutatni a szakmai struktúrát,
láthassák, hogy mi az, ami elkészült. Már
rendelkezünk néhány betegállátási terüle-
ten a konkrét rendelési id´́okkel, megtud-
hatják az orvosok neveit, illetve mindazon
információkat, amelyek azért fontosak a
háziorvosoknak, hogy ebbe az intézmény-
be tudják majd irányítani a betegeket. Egy
nagyon fontos ponthoz érkeztünk, mert a
háziorvosok kulcsszerepl´́oi annak, hogy
egy járóbeteg-szakellátó sikeres legyen.
Ha a bizalom megvan bennük a szakellátó
irányába, akkor várhatóan a betegeiket is
ide fogják majd küldeni. Remélem, hogy
sikerül majd meggy´́ozni ´́oket arról, hogy
itt világszínvonalú, európai színvonalú
technikai eszközökkel kaphatnak a bete-

geik ellátást, megfelel´́oen felkészült szak-
emberek segítségével.

– A térség lakossága és az egész-
ségügy is nagy várakozással tekint erre az
új intézményre. A jelenlegi állapot szerint
mikor várható az, hogy immár a betegek
el´́ott is megnyitja a kapuit?

– A mai szakmai nappal elérkeztünk
egy küszöbponthoz. Már zajlik az infor-
matikai rendszer telepítése, zajlik a rende-
l´́oknek a fogyóeszközökkel való feltölté-
se. Hamarosan el fogunk érkezni egy má-
sik fontos ponthoz. Tervezünk ugyanis
egy lakossági nyílt napot. Szeretnénk
minden érdekl´́od´́onek is megmutatni ezt a
rendel´́ot. Ha ezen is túl vagyunk, akkor
azoknak a nagy érték´́u eszközöknek a be-
üzemelése következik, mint például a kar-
diológiai informatikai programmal m´́ukö-
d´́o terheléses EKG-k, a szemészeti beren-
dezések és a sterilizálók. Ha mindezek
megvannak, akkor készen állunk arra,
hogy várjuk a betegeket. Természetesen
meg kell felelnünk azoknak a követelmé-
nyeknek is, amit az ÁNTSZ velünk szem-
ben támaszt. Már most elmondhatom,
hogy ezeknek az elvárásoknak megfelel-
tünk, rendelkezünk egy m´́uködési enge-
déllyel. Ennek a módosítását kell kérnünk,
mert a területi-ellátási engedélyt most kap-
tuk meg a napokban. Következhet az OEP
felé a finanszírozási szerz´́odés megkötése.
Az elmúlt héten tárgyaltam náluk, s egyez-
tettem a területi igazgatóval. Azt az ígéretet
kaptam, hogy amennyiben valamennyi do-
kumentumot eljuttatjuk hozzájuk, akkor áp-
rilis elsejével elindulhat a rendelés. Miután
az a nap péntekre esik, valójában április 4-
t´́ol, hétf´́ot´́ol tudjuk fogadni a betegeket.

V.J.

Tisztségvisel´́ok fogadó órái

2011. március

Mez´́ofi Zoltán polgármester: Minden
hónap második hétf´́ojén 13.00-17.00
óráig, márciusban 21-én hétf´́on

Dr. Katona Ern´́o alpolgármester: minden
hónap utolsó szerdáján 16.30 órától
17.30 óráig, márciusban 30-án szerdán

Fejes Zsolt jegyz´́o: Minden hétf´́on 14-17
óráig, márciusban 7, 21, 28.

Testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvise-
l´́o-testülete következ´́o munkaterv sze-
rinti ülését 2011. március 25-én pénte-
ken 16 órakor kerül sorra. Az ülést az
RTV egyenes adásban közvetíti.

Tervezett témák: 1) Beszámoló az Ön-
kormányzat 2010. évi költségvetés teljesí-
tésér´́ol, a pénzmaradvány elszámolásáról.
2) Beszámoló az Általános Iskola intéz-
ményfenntartó társulás 2010. évi költség-
vetési gazdálkodásáról. 3) Gyermek- és
szociális étkeztetés, valamint szociális el-
látás 2011. évi térítési díjának megállapí-
tása. 4) El´́oterjesztés a rétsági sportegye-
sületek 2011. évi támogatásának megálla-
pításáról . 5) El´́oterjesztés a rétsági Nyugdí-
jas Klubok 2011. évi támogatásának megál-
lapításáról. 6) El´́oterjesztés 2011.évi kar-
bantartási és felújítási terv elfogadásáról. 7)
El´́oterjesztés a 2011. évi közbeszerzési terv-
r´́ol. 8) Rétság Városi Rend´́orkapitányság
beszámolója 9) Tájékoztató a kiemelt felada-
tok ellátásáról. El´́oterjeszt´́o:polgármester.

igazgatója elmondta, hogy az egész-
ségügyi államtitkár tájékoztatása sze-
rint nem várható semmilyen pályázati
támogatás az intézmény kezdeti m´́u-
ködésének támogatására.
Girasek Károly önkormányzati képvise-
l´́o, tanácsnok egy el´́oterjesztést nyújtott
be a közérdek´́u adatok megjelentetése
témakörében. A város hivatalos honlap-
jának folyamatos adatfeltöltése volt az
el´́oterjesztés tárgya. A honlap számára
átadott anyagok 24 órán belül feltöltésre
kerülnek. Hiányos viszont a visszame-
n´́olegesen feltöltend´́o adatbázis.
A Börzsönyi utca nyugati végének ön-
hatalmúlag történt lezárása tárgyában
egy kérelem érkezett a testülett´́ol az
áldatlan helyzet megszüntetése érde-
kében. A kérelmet többen aláírták. A
bizottság javaslata érdekében olyan ha-
tározott született, hogy a jegyz´́o intéz-
kedjen az útelzárás megszüntetésére.

A testületi ülés zárt üléssel fejez´́odött be, mely
alkalommal a képvisel´́ok döntöttek a március
15-én átadandó kitüntetésekr´́ol.           V. J.
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Farsangi körkép
A farsang a vízkeresztt´́ol hamvazószer-
dáig, azaz a nagyböjt kezdetéig tartó
id´́oszak elnevezése, amelyet hagyomá-
nyosan a vidám lakomák, bálok, mulat-
ságok, népünnepélyek jellemeznek.

Városunkban sincs ez másképp. A mu-
latságok sorát a Hunyadi János Nyugállo-
mányúak Klubja kezdte meg. A vidám
m´́usort igazi maszkabál követte, s mint azt
a következ´́o percek is igazolják, mindenki
nagyon jól érezte magát.

Az óvodások egy sz´́ukre szabott far-
sangi mulatságot szerveztek maguknak.

Az elmúlt évhez hasonlóan ugyanis na-
gyon sok apróság megbetegedett a jár-
ványban, így a vidám délel´́otti program az
óvodában zajlott le. Kameránkkal jelen
voltunk a picik bálján is.

Az általános iskola fels´́osei folytatták
a sort. Már délel´́ott számos kézm´́uves fog-
lalkozás és program kínálkozott számuk-
ra. Tanulás helyett vidámság töltötte meg
az iskolát. Az igazi mulatság azonban a
m´́uvel´́odési központban zajlott le, hol az
osztályok vállalkozó tanulói a színpadon
is bebizonyították, hogy immár hosszú he-

tek óta készülnek a fellépésre.
Az alsósok közül nagyon sokan jelen-

tek meg jelmezben a tornateremben ren-
dezett bálban. Számukra még az egyéni
bemutatkozás a fontosabb. Az ötletes jel-
mezek a szül´́ok igyekezetét is jellemezték.
Az apróságok jelmezeikhez ragaszkodva
vettek részt az önfeledt, zenés bálban.

A farsangolók sorát a Kerepl´́osök mu-
latsága zárta. A néptáncegyüttes tagjai
már összeszokottabb gárda. Még a legki-
sebbeknél is meglátszott, hogy nem els´́o
alkalommal mozdulnak a zene hallatán.
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Kerepl´́os farsang
A vöröskeresztes bálról gyakorta el-
mondtuk már, hogy ez a farsangi id´́oszak
legrangosabb társasági eseménye váro-
sunkban. Hozzá kell mindjárt tennünk,
hogy a népszokások tiszteletének, a ha-
gyomány´́orzésnek legkiemelked´́obb ün-
nepe ugyanakkor a Kerepl´́o Néptánce-
gyüttes által szervezett mulatság.

Már a szép számmal gyülekez´́o közön-
ség láttán sejteni lehetett, hogy itt valami
különleges esemény várható. A sort az
apróságok kezdték. A legkisebbek, akik-
nek láttán máris örömkönny csillan a szü-
l´́ok szemében. Nem véletlen, hiszen min-
den kisebb ügyetlenségük ellenére bájo-
sak, aranyosak. Úgy követik a színpadon
is Kati nénit, mint kiscsirkék a tyúkanyót.
´́O pedig velük együtt játszik, egy-egy
mozdulattal bátorítja, irányítja ´́oket. A na-
gyobbacskák már jelenetet adnak el´́o, éne-
kelnek, játszanak önfeledten. Megérdem-
lik a tapsot. Meg is kapják.

Az iskolások már táncokkal készül-
nek. Rábaközit és felcsíkit adnak el´́o. Aki
figyelemmel tudja kísérni ´́oket, láthatja,
hogy évr´́ol-évre ügyesebbek. A “nagyok”
már uralják a színpadot. Bátran táncolnak,
mosolyohnak. Látszik rajtuk, hogy szá-
mukra immár öröm a tánc. Vendégek is
érkeztek a gálam´́usort színesítend´́o. A Mag-
lódi Vermessy Péter M´́uvészeti Iskola már
nem els´́o alkalommal látogatott el Rétságra.
A Verner Klára vezette Galiba Táncegyüttes
Bökönyi táncokat hozott ajándékul. A nagy-
oroszi Börzsöny Táncegyüttes tagjai állan-
dó fellép´́ok városunkban. Az is igaz, hogy
mindig is szívesen láttuk ´́oket. Moldvai és
b´́odi táncaik méltán érdemelték ki a vastap-
sot. Az együttesben sok kiemelked´́o tehet-
ség´́u táncos, és cseng´́o hangú énekes van.

A délután igazi ráadás-meglepetése a
feln´́ott csoportok fellépése volt. Mindjárt

az els´́o komoly sikert könyvelhetett el. A
nagyoroszi feln´́ott csoport nagy tetszést
aratott, pedig ez volt az együttes els´́o sze-
replése. A fergeteges táncukat a közönség
lelkes tapssal jutalmazta. Reméljük, hogy
még sokszor láthatjuk ´́oket vendégül, s
találkozhatunk velük fellépéseik során.

A tolmácsi Harangvirág Táncegyüttes
két éve alakult. Az els´́o, otthoni bemutat-
kozás után mindjárt Rétságon léptek fel.
Akik a két évvel ezel´́otti és mai fellépésü-
ket is látta, elcsodálkozhatott a fejl´́odésü-
kön. Péterlaki táncuk kiváló színpadi pro-
dukció volt. A fellép´́ok sorát a rétsági fel-
n´́ottek zárták. Gondolhatnánk azt, hogy a
hazai pálya el´́onye hozta meg számukra is
a sikert, de ennél sokkal többr´́ol van szó.
Lelkesedésük, tánctudásuk immár igazi
táncegyüttessé kovácsolta ´́oket, mely által
nem csupán a hazai színpadon állnák meg
a helyüket.

Kell szólnunk a gálam´́usor másik f´́osze-
repl´́ojér´́ol, a lelkes közönségr´́ol is. Persze so-
kan voltak táncosok a néz´́otéren, akik kíván-
csi szemmel követték társaik m´́usorát. Ami-
óta azonban Kozák Simon Katalin itt tevé-
kenykedik néptáncoktatóként a térségünk-
ben, kinevel´́odött egy a népi kultúra kincsei
iránt érdekl´́od´́o közönség is. Nem csupán
azok látogatnak el egy-egy ilyen rendezvény-
re, akik fellépnek, vagy hozzátartozójukat el-
kísérik, hanem azok is, kik e m´́ufaj kedvel´́oi.

A délután csúcspontja a téltemetés volt.
A telet, a hideget, a betegséget jelképez´́o
szalmabábú elégetése vidám körtánccal járt.
S akinek még mindig nem volt elég a tánc-
ból - szép számmal akadtak ilyenek, s vol-
tak, kik csak most csatlakoztak - a táncház-
ban folytathatták a mulatságot Földi Lehel és
barátai zenéjére.                    V.J.
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Kernács Károly kiállítása elé

Viszonylag ritkábban látott képz´́om´́u-
vészeti m´́ufajt mutatott be a m´́uvel´́odési
központ legutóbbi kiállítása. A fából fa-
ragott szobrok alkotója Dr. Kernács
Károly Kosdról hozta el szobrainak leg-
javát. A tárlatot megnyitó Balázs And-
rásné vezet´́o óvón´́o szavaiból idézünk
néhány gondolatot.

Kernács Károly 1935. okt. 31-én szü-
letett Budapesten. 1948-ban meghalt so-
kat betegesked´́o édesanyja,
ezért októbert´́ol a fóti kollégi-
um lakója és tanulója lett. 5
éves korában megkezdett he-
ged´́utanulmányait itt is foly-
tathatta. 1950-ben a nyerge-
sújfalui gimnázium és kollégi-
umba került, itt érettségizett.
Ezen évek alatt felvételt nyert
a budapesti Zenekonzervató-
riumba. Itt, 1 év alatt 2 tanév
tanulmányait végezvén, ifjan
zenetanári oklevelet szerzett.
1954-t´́ol kezdve több helyen
dolgozott, hogy tanulmányait,
megélhetését biztosítani tudja.
1955-ben felvételt nyert a bp-i
Orvostudományi Egyetemre
és még ugyanazon a napon a
bp-i Zeneakadémiára is. Az
egyetem elvégzéséig az orvoszenekarban
játszott és énekelt, valamint az Óbudai
Madrigálkórusban is. Az „ép testben ép
lélek” elve szerint aktívan sportolt, diáké-
vei alatt NB II-es sportolóként tízpróbá-
zott, röplabdázott és kézilabdázott. Az
1956-os forradalom idején, „viselt dolgai
miatt” kitették az egyetemr´́ol, de 1957-
ben visszavették. Édesapja ezekben az
id´́okben disszidált Bécsbe, ´́o nem ment
vele, így végleg egyedül maradt. Az orvo-
si egyetemmel egyidej´́uleg párhuzamosan
folytatott zeneakadémiait 3 év után abba
kellett hagynia. 1962-ben diplomázott. A
mátraházi szanatóriumban kapott pálya-
kezd´́o orvosként állást és lakást. Itt szerez-
te meg tüd´́ogyógyász képesítését. Ezután
1965-1967-ig Alsószölnökön dolgozott.
1967. februárjában került Kosdra, körzeti
orvosként. A rendszerváltozás utáni meg-
változott szakmai elvárásoknak megfele-
l´́oen 1996-ban letette a családorvosi szak-
vizsgát. Ezekben az években fejezte be a
régen, 1975-ben elkezdett, majd abbaha-
gyott filozófiai tanulmányait. Több éven
át ´́o volt a kosdiak doktor bácsija, doktor
úrja, sokaknak közvetlenül, egyszer´́uen
szólítva „Karcsi”. ´́O volt az, akihez be
lehetett csöngetni az éjszaka kell´́os köze-
pén is, hogy „rosszul vagyok doktor úr,

segítsen”. Nem zavart el, nem küldött
ügyeletre, és nem hivatkozott arra, hogy
neki is szüksége lenne az éjszakai pihe-
nésre, hiszen másnap dolgoznia kell, to-
vábbképzésre kell menni, és rég letelt a
munkaideje, már 6 órakor. 2002-ben lett
nyugdíjas, de a gyógyító munkát nem
hagyta abba. Jelenleg is dolgozik Bp-en
üzemorvosként, és szívesen helyettesíti
orvoskollégáit, ha felkérik. A váci Rotary

Clubba vezetett útja, hiszen
életfelfogása és a klub jelsza-
va megegyezik: „segíteni az
embereken!” Mindennapi
munkájában is az embereken
segített és szabadidejében is, a
m´́uvészetek segítségével a rá-
szorulóknak. Így vett részt egy
kétéves jótékonysági hangver-
senysorozatban a leszpedi
csángó gyerekek javára, vagy
régebben az “orvosok a kultú-
ráért” címmel, országjáró,
kultúraterjeszt´́o és egyben jó-
tékony célú m´́usorsorozatban.

A fafaragást 1970-ben
kezdte el. Úgy történt, hogy
egy beteg asszonyhoz hívták
ki éjnek idején. A hálás férj
minden áron meg akarta vala-

mivel köszönni segítségét. ´́O a pénzt nem
fogadta el, végül is az er´́osköd´́o ember
udvarán meglátott, néhány darab fára mu-
tatva, azt kérte el. Egy régi vés´́ovel, kala-
páccsal a kezében ekkor kezdett ismer-
kedni a fával, a formálható anyaggal. A
70-es években, a kosdi Szt. Erzsébet
templom m´́uemléki helyreállítása idején,
így már mint fafaragó m´́uvészt kérte fel
Visnyei plébános, hogy készítsen egy bib-
liai témájú, fából faragott nagyméret´́u fa-
liképet a templomba, a keresztel´́o kút mel-
lé, és csináljon a sekrestyébe, a tabernáku-
lumnak egy faragott ajtót. 1996-ban, a
Honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából
a f´́otéri emlékszobor-együttest ajándékoz-
ta a falunak. A Millennium tiszteletére
több alkotást készített szabadtérre, ilye-
nek az Emlékpark kopjafái, Szt. István
szobor, a Turulmadár. Köztéri alkotásai
Vácrátót, Váchartyán, Nagymaros, Ver´́o-
ce, Cs´́ovár településeken is láthatóak, va-
lamint Vácott is a Máltaiak Kórházában,
vagy a Boronkay kollégiumában. Mintegy
420 db, kisebb nagyobb alkotásából - a
szívének legkedvesebb és legszebb több
önálló kiállítást is szerveztek: Kosdon és
Vácon több alkalommal, Balatonlellén,
Budapesten, Zebegényben, Mohácson és
Berlinben is. M´́uvei emberközpontúak: a

maszkok, a szobrok az „EMBER”-t ábrá-
zolják. Pénzt sosem kért alkotásaiért, jó-
kedvvel és szívesen adományozott bará-
toknak, intézményeknek, településeknek.
Franciaországba, Angliába, Hollandiába,
USA-ba is kerültek alkotásai. Nyugdíjas-
ként ismét több id´́ot szentelhetett másik
hobbijának, vagy inkább „szerelmének” a
zenének. Újra kezdett énekelni, hegedül-
ni, rendszeresen gyakorolt, kis házi zene-
kart hozott össze baráti zenélésekhez. Ver-
ses- zenés esteket szervezett rendszeresen,
havi gyakorisággal otthonában. A szebb-
nél szebb faragásokkal telizsúfolt, nagy
nappalijában köréje gy´́ultek az irodalmat,
zenét kedvel´́o és m´́uvel´́o emberek.

Kosd község az általa adható legna-
gyobb elismeréssel köszönte meg Kernács
Károly nyugalmazott kézm´́uves több évti-
zedes munkáját, melyet az itt él´́o embere-
kért, a falu fejl´́odéséért, hírnevének öreg-
bítéséért tett: 2008-ban díszpolgárává vá-
lasztotta a falu. Az életrajzi adatokból
mindenki el´́ott kirajzolódhatott egy indu-
lásában nehéz, de igen gazdag, tartalmas,
sokszín´́u életút, egy énekl´́o, versel´́o, zené-
l´́o, fafaragó tüd´́ogyógyász családorvos ké-
pe. Ezt a sokoldalú, tehetséges EMBERt
most megismerni gy´́ultünk össze, arról az
oldaláról aki a fát m´́uvészi fokon képes
megfaragni. Milyen EMBER is ´́o, aki eze-
ket az alkotásokat létrehozta?

´́Ostehetség: aki el´́oször a maga örömé-
re kezdi a fa faragását, majd rákapva az
alkotás ízére, folyamatosan, kitartóan is-
métli e tevékenységet, mígnem m´́uvészi
fokra emeli azt. Van mondanivalója a vi-
lág felé, melyet szeretne ily módon köz-
vetíteni, megosztani másokkal. Ötletes,
fantáziadús, jó kézügyesség´́u, jó térlátású
ember. Aki a kiválasztott, megmunkálan-
dó faanyagot, terveinek megfelel´́oen fa-
ragja, f´́urészeli, vési, csiszolja, pácolja,
lakkozza. Sok megmunkáló eszközzel
rendelkezik, különböz´́o balták, fejszék,
f´́urészek, kalapácsok, kések, vés´́ok, csi-
szoló eszközök büszke tulajdonosa. Dol-
gozik kertben, vagy az id´́ojárástól némi-
képp védett helyen. A munkái - az elkészí-
tend´́o tárgy méretét´́ol, bonyolultságától
függ´́oen, hosszabb-rövidebb id´́ot vesz
igénybe. De dolgozik, kitartóan, huzamos
id´́on át, mert hajtja az alkotó láza.
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“Homo Faber” Diósjen´́o
A településhez köt´́od´́o alkotók közös kiállítása

Több minden indokolja, hogy a Hang-
adó hasábjain is hírt adjunk egy diósje-
n´́oi kiállításról. 

A kiállítók közül ugyanis ma váro-
sunkban él Dr. Bódi István és Lengyel
László, s a Spangár-díjas Borsi István is
szolgált meglepetéssel remek m´́uv´́u szob-
raival. Itt dolgozik a kiállítás megnyitója,
s annak szervez´́oje és rendez´́oje, hiszen
Dovák B. József is a rétsági általános is-
kola tanára, a m´́uvel´́odési központban pe-
dig ´́o vezeti a t´́uzzománc kört. Több alkotó
is ezen m´́uvészeti kör tagja. Két másik
kiállító - Németh Árpád fest´́om´́uvész, va-
lamint Dr. Végh Károly fotóm´́uvész a vá-
ros korábbi kulturális életének voltak
meghatározó személyiségei, Girasek Ká-
roly pedig a híradás fotóit készítette. Még
a zenei közrem´́uköd´́o is Rétságról érke-
zett. Dobai Szabolcs a zeneiskolai tagozat
vezet´́oje, valamint tehetséges tanítványa
Dovák Panka Gyopárka emlékezetes he-
ged´́ujátékkal tetté színesebbé a megnyitót.
Végezetül pedig hozzátehetjük e sorhoz,
hogy a diósjen´́oi kiállítás szolgált találko-
zóul a rétsági székhely´́u KÖR-nek, mely

közösség a térség képz´́om´́uvészeinek
nyújt együttm´́uködési, bemutatkozási le-
het´́oségeket. 

Mindezek után már nem is csodálkoz-
hatunk azon, hogy az egyébként is szép
számmal  érkez´́o  vendégek  közt  sokan
kerekedtek  fel,  s látogattak el a Bör-
zsöny lábánál nyugvó településre Rétság-
ról is.

Szentgyörgyi István színm´́uvész hét
évtizedes munkásságából hatvan évet a
Kolozsvári Nemzeti Színház színpadán
töltött. Szül´́ofalujával azonban élete végé-
ig mindig kapcsolatban állott. Így fogal-
mazott az 1923 nyarán Kolozsvárott meg-
jelent Emlékeim cím´́u könyvében: „Nem
mondok nagyot, mikor azt mondom, hogy
kerek szép Magyarországon nincs olyan
falu, mint az én szül´́oföldem, Diós-Jen´́o”

A nevét visel´́o Színm´́uvészeti Egye-
tem ma is az általa kijelölt úton bocsátja
szárnyára az erdélyi színjátszás kiválósá-
gait. Diósjen´́on évtizedeken keresztül a
m´́uvel´́odési ház gondozta emlékét, majd
ennek megsz´́untével az általános iskola
vette át a stafétabotot. Születésnapján im-
már másodízben rendezte meg az oktatási
intézmény a Szentgyörgyi Napok ese-
ménysorozatát, melynek nyitó ünnepségé-
ül szolgált a címben szerepl´́o kiállítás. 

Már a meghívó sejtetni engedte, hogy
valami rendkívüli élményre számíthat a
látogató, hiszen tizennyolc alkotót muta-
tott be a tárlat. Egy részük ide született,
többen itt ragadtak, de a fiatalok egy része
„saját nevelés”, hiszen ezen iskolának
voltak a növendékei, s abból az alkotóm´́u-
helyb´́ol indultak el, mely Dovák B. József
m´́uvésztanár nevéhez köthet´́o. Fest´́ok, fa-
faragók, fotóm´́uvészek, t´́uzzománckészí-

t´́ok mutatták be néhány alkotásukat, de
megcsodálhattunk kiváló szobrokat, öt-
vös, üvegm´́uves, csuhéfonó és b´́orös mun-
kákat is.

A hátát a Börzsönynek támasztó falu
látványa már az els´́o megpillantásakor
megfogja az embert. Míg az itt él´́ok gya-
korta fel sem mérik, azt a szépséget, amit
a hegység nyújt, az ide érkez´́oket megba-
bonázzák varázslatos tájai.

Sok tehetséges ember élt, s él a falunk-
ban. Ennek igazolása nem csupán Várady
Róbert Munkácsy-díja, Németh Árpád
Hincz-díja, s hogy az itt leteleped´́o Ma-
najló Iván volt az, ki megalapította a Kár-
pátaljai Professzionális M´́uvészek Társu-
latát. Legalább annyira bizonyítja a tehet-
séget ez a sokszín´́u tárlat. Létrejöttéhez
gratulálni kell a kezdeményez´́o iskolának
és a tárlatrendez´́o, a bemutatót megszer-
vez´́o m´́uvésztanárnak.

A hagyományteremt´́o kiállítást Végh
József nyitotta meg. Köszönt´́ojében el-
mondta, hogy nem csupán a képz´́om´́uvé-
szet terén ily gazdag a nyugat-nógrádi falu
„kínálata”, hiszen kiváló tollforgatók, ze-
nészek, el´́oadók sora hasonlóan gazdag
programok megszervezésére nyújthat le-
het´́oséget. 

Hogy mi a titka annak, hogy mindez a
gazdagság egyetlen településhez köt´́odik?
Talán Marcus Aureliusnak a gondolatai-
ban találhatjuk meg a választ:  „Ha a kö-
rülmények arra kényszerítenének, hogy
lelked nyugalma felkavaródjék, gyorsan
húzódj vissza önmagadba, s a szükséges
mértéken túl ne jöjj ki sodrodból. Ha
gyakran menekülsz a lelki harmóniához,
el´́obb-utóbb teljesen megszerzed magad-
nak.” A falu csöndje,  a  Börzsöny csodá-
ja kínálja fel számukra ezt a harmóniát.
Még az is meglehet, hogy Marcus Aureli-
us itt, a diósjen´́oi tónál fogalmazta meg
ezeket a sorokat.  A filozófus  császár
ugyanis 173-ban itt csatázott a Börzsöny-
b´́ol támadó kvádok és markomannok el-
len, s a csata szüneteiben írta emlékezése-
it, gondolatait a békér´́ol. 

V.J.
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Rétsági kalauz

Programajánló
Március 3. csütörtökig

a m´́uvel´́odési központ galériájában
megtekinthet´́o
Dr. Kernács Károly fafaragó kiállítása

Március 4. péntek, 15.00-20.00 óráig és
március 5. szombat, 17.00-21.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Üvegm´́uves szakmai tanfolyam 4/1-2.
Szaktanár: Nagy Gabi üvegm´́uves
iparm´́uvész

Március 5. szombat, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
Tavaszköszönt´́o - N´́onapi ünnepi
rendezvénye

Március 7. hétf´́o
a m´́uvel´́odési központ aulájában
El´́otéri fotókiállítás N´́onap alkalmából
Virágot a virágnak
A Rétsági Fotó Kör tagjainak felvételei

Március 9. szerda, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ galériájában
A Kör - a Rétság környéki képz´́om´́u-
vészek közösségének - els´́o közös ki-
állítása
A tárlatot megnyitja: Dr. Végh Károly
irodalomtörténész Közrem´́uködik:
Havasréti Pál népzenész, zenetanár
Megtekinthet´́o: 2011. április 4-ig.

Március 11. péntek, 15.00-20.00 óráig és
március 12. szombat, 17.00-21.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Üvegm´́uves szakmai tanfolyam 4/3-4.
Szaktanár: Nagy Gabi üvegm´́uves
iparm´́uvész

Március 12. szombat, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Hastánc-gála
N´́onap? Tavasz? Akkor tánc!
Köszöntsük a hölgyeket és a természet
ébredését Nadirah és Csillagaival!
Fergeteges táncest - több mint hatvan
táncos... Mindenkit szeretettel várunk!
Belép´́odíj: el´́ovételben 1.500 Ft, hely-
színen 1800 Ft Gyerek: 6 éves korig
ingyenes, 6-14 éves korig fél ár

Március 15. kedd, 18.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
Városi megemlékezés nemzeti ünne-
pünk alkalmából
Ünnepi köszönt´́ot mond: Mez´́ofi Zol-
tán Rétság város polgármestere
A rendezvény keretén belül: Kitünte-
tések átadása, ’48-as emléktáblák

megkoszorúzása
Közrem´́uködnek: A Kerepl´́o Gyermek
Néptánc Együttes táncosai, a rétsági
Általános Iskola tanulói, a Mikszáth
Középiskola Rétsági Tagozatának
diákjai, a Kozák-Majer-Majnik Trió

Március 16. szerda, 8.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
az általános iskola megemlékezése
nemzeti ünnepünkr´́ol

Március 19. szombat
a m´́uvel´́odési központ aulájában
a Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja
tavaszköszönt´́o rendezvénye

Március 22. kedd, 17.30 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Honismereti akadémia
a Víz Világnapja alkalmából
„Mesél az erd´́o - mesél Balog István”
Sorozatunk következ´́o el´́oadásában a
Cserhát és a Börzsöny él´́ovilágáról be-
szélgetünk, megismerhetünk hasznos
tudnivalókat, hallhatunk érdekessé-
gekr´́ol a házigazda Balog István törté-
neteib´́ol. (Folyt. köv.: Április 19. kedd,
17.30 órától - a Föld Napja alkalmá-
ból; Május 10. kedd, 17.30 órától - a
Madarak és Fák Napja alkalmából)

Március 26. szombat, 9.00-13.00 óráig
a m´́uvel´́odési központ aulájában
Baba-mama börze
Kin´́ott, feleslegessé vált baba- ill. gyer-
mekruhák, cip´́ok, játékok, babakocsi,
kiságy, stb. adás-vétele, vására El´́ozetes
egyeztetés, információ: 20/779-4511

Március 27. vasárnap, 15.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rétsági Református Szórványmisz-
szió Közösség rendezvénye
Nagyböjti evangelizáció

Március 28. hétf´́o, 17.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kiállító termében
Juhász Zsóka fotókiállítása
A tárlatot megnyitja Fekete István fo-
tom´́uvész. Közrem´́uködik Dobai Sza-
bolcs és Szájbely Zsolt
Megtekinthet´́o: 2011. április 19-ig.

Áprilisi el´́ozetes
Április 1. péntek, 17.00 órától

a könyvtár olvasó részlegében
Elfeledett írók 
címmel Farkas Gergely országgy´́ulési
képvisel´́o (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) el´́oadása. Közrem´́uködik
Csernák János színm´́uvész. 
Kísér´́o rendezvény: Könyvkiállítás az
el´́oadásban szerepl´́o írók m´́uveib´́ol

Április 4. hétf´́o, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Húsvéti készül´́odés - tojásírás

Április  8. péntek
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda
Jótékonysági rendezvénye

Április 11. hétf´́o, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Költészet napja
Spangár-díj átadása, Spangár antoló-
gia bemutatása

Április 12. kedd, 14.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a Budai Bábszínpad el´́oadása:
Bubu kalandjai
Belép´́odíj: 600 Ft

Április 15. péntek, 19.00 órától
a m´́uvel´́odési központ színháztermében
a salgótarjáni Vertich Színház bemutatja
Szávai Attila:
Hevimetál, bányaló, tehervonat
cím´́u színdarabját

Április 18. hétf´́o, 16.00 órától
a m´́uvel´́odési központ kézm´́uves m´́u-
helyében
Anyák napi készül´́odés
- üvegfestett teamécsestartó

Április 28. csütörtök
a m´́uvel´́odési központ galériájában
Gáz van híradósok! címmel
Pfaff László haditechnikai eszközök-
b´́ol rendezett gy´́ujteményes kiállítása

Állandó foglalkozások

kiscsoportok a m´́uvel´́odési központban

Hétf´́o:
A Kör - a térség képz´́om´́uvészeinek klub-

ja Minden hónap utolsó hétf´́ojén,
17.00 órától Vezeti: Óvári János

Rétsági Fotó Kör feln´́otteknek Minden
hónap 1. és 3. hétf´́ojén 18.00 órától
Vezeti: Vargáné Fidel Ágota

Gobelin Kör Minden hónap 1. hétf´́ojén
18.00 órától Vezeti: Várszegi István

N´́oi torna, és Jóga Minden hétf´́on és csü-
törtökön, torna 18.00 órától, jóga
19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka

Kedd:
Hipp-hopp tánccsoport Minden kedden

17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti
El Coyote zenekar próbái Heti két alka-

lommal, a rendezvények függvényében
Szerda:
T´́uzzománc Kör Minden szerdán 16.30

órától Vezeti: Dovák B. József
Hastánc Minden szerdán 17.00 órától Ve-

zeti: Bernáth Gyuláné
Reiki - Útkeres´́ok Klubja Minden szerdán

17.30 órától Vezeti: Kövesdy Hedvig
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Pályázati források bevonása,
Együttm´́uködésben rejl´́o el´́onyök Nyugat-Nógrádban 

a mikro-kis és középvállalkozások számára 

A Nyugat-Nógrádi Vállalkozók Klubjá-
nak idei els´́o rendezvényén Czékmány
Gy´́oz´́o volt a meghívott vendég. 

Tájékoztatójában külön szólt a vállal-
kozások számára térségünkben elérhet´́o,
az Új Széchenyi Terv keretében lehívható
forrásokról. A pályázatok hamarosan ki-
írásra kerülnek, jelenleg társadalmi vitá-
juk folyik. Várhatóan március elsejét´́ol
nyílik meg a lehet´́oség a pályázati doku-
mentációk beadására. 

A február 3-i összejövetel célja volt
felhívni a figyelmet a tudatos felkészülés-
re a források bevonáshoz, vállalati együtt-
m´́uködések kialakításához. 

A fejlesztések fókuszában a követke-
z´́ok állnak: 
— Zöldgazdaság fejlesztés - helyi h´́o- és

h´́utési energiaigény kielégítése meg-
újuló energiaforrásokkal 

— Foglalkoztatás b´́ovítése - atipikus fog-
lalkoztatási formák elterjesztése (szo-
ciális szövetkezetek) 

— Vállalkozás fejlesztés - komplex vállal-
kozás fejlesztés, munkahelyi képzések 

— Vállalati KLASZTEREK, vállalati
együttm´́uködések 

A klaszter az angol cluster szó magyar fo-
netikus megfelel´́oje. Olyan cégek gazdasági
hálózata, amelyek ugyanabban az ágazatban
(el´́oállítók, szállítók, kutatók, szolgáltatók)
dolgoznak, illetve azonos területen m´́uköd´́o
vállalkozásokat fognak össze.

A jelenlév´́o vállalkozók közül többen
jelezték szándékukat a területi alapon tör-
tén´́o együttm´́uködésre, így a Partnerség-
gel a foglalkoztatásért program munkatár-
sai megkezdik a Nyugat-Nógrádi Vállal-
kozók klaszter szervezését. 

Czékmány Gy´́oz´́o másik javaslatát,
mely a Nógrád megyei nonprofit vállalko-
zások klaszterének megalakulásáról szólt,
szintén érdekl´́odve fogadták a nonprofit
szervezetek. A rendezvényt jó hangulatú
beszélgetés jellemezte, a jelenlév´́ok pá-
lyázati tapasztalataikat megosztották má-
sokkal. A prezentációt követ´́oen rengeteg
kérdés hangzott el, melyekre gyakorlatias
válaszok hangzottak el. 

A Partnerséggel a foglalkoztatásért prog-
ram keretében el´́otérbe került a Nyugat-Nóg-
rádi Vállalkozók klaszter megalakulása, és
a pályázati források minél nagyobb ará-
nyú felhasználását a térségünkben.

rtv.retsag.net

A Rétsági Televízió havi programja.
Naponta 24 órában képújság, hirdeté-
sekkel, aktuális információkkal. Janu-
ártól több adásnappal, több ismétléssel
szolgáljuk a néz´́oket.

Csütörtök:
N´́oi torna, és Jóga Minden hétf´́on és csü-

törtökön, torna 18.00 órától, jóga
19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka

Péntek:
Szobrász szakkör Minden pénteken

16.30-18.00 óráig Vezeti: Nagy Gabi
Táncos Lábú Szül´́ok - Néptánc-próba

Minden pénteken 18.00 órától Vezeti:
Kozák Katalin

Spangár András Irodalmi Kör - Börzsö-
nyi Helikon Havonta egy alkalommal
Vezeti: Krasznai Gyula

Istentiszteletek

a m´́uvel´́odési központban:

Református egyház: Minden hónap 1. és
3. vasárnap, 8.00-9.30-ig

Agapé gyülekezet: -AGAPÉntek- Minden
pénteken, 18.00-tól

Hit gyülekezete: Minden csütörtökön,
17.00 órától

Március 8. kedd 18.00 és 21.00
Kistérségi Krónika - Diófesztivál Di-
ósjen´́on, (60’) Ökumenikus imahét
Rétságon (55’)

Március 9., 10., 11. szerda, csütörtök, pén-
tek 18.00 és 21.00, órakor, 12., 13.
szombat, vasárnap 10.00 órakor
Kistérségi Krónika - ismétlése

Március 22. kedd 18.00 és 21.00 órakor
RTV Híradó Riportm´́usor összeállítás
Benne többek között: Hírek röviden,
Programajánló, Megkérdeztük az ille-
tékest, Tudósítás a KÖR kiállításmeg-
nyitójáról, Kerepl´́os farsang, Március
15. városi ünnepség, Sikeres rétságiak,
egyéb aktuális filmhírek

Március 23. 24, szerda, csütörtök, 18.00 és
21.00 órakor, 26., 27. szombat, vasárnap
RTV Hiradó ismétlése

Március 25 péntek 16.00 órától
Él´́o közvetítés a Képvisel´́o-testület
ülésér´́ol

Felhívás

A Zöld Híd Régió Kft kéri a társashá-
zak közösségeit, hogy a közös képvise-
l´́ok a lehet´́o legrövidebb id´́on belül je-
lentkezzenek az alább megadott elérhe-
t´́oségeken, a hulladékszállítási szolgál-
tatási szerz´́odések megkötése érdeké-
ben. 

Tóth Alexandra 
oktatási és tájékoztatási referens

Tel.: (35) 501-402  Fax: (35) 501-409
Mobil: (20) 458-7492

E-mail: toth.alexandra@zoldhid.hu

Márciusi sportversenyek
a rétsági általános iskola tornatermében

Március.1-én 14.00 órakor alsó tagozatos
fiúk. I. korcsoport teremfoci 

Március 7-én 14.00 órakor fels´́o tagozatos
fiúk III. korcsoport teremfoci

Március 10-én 14.00 órakor fels´́o tagoza-
tos leányok III. korcsoport kézilabda

Március 16-án 14.00 órakor fels´́o tagoza-
tos fiúk IV. korcsoport kézilabda

Március 28-án 14.00 órakor fels´́o tagoza-
tos leányok III. korcsoport kézilabda 

Március 31-én 14.00 órakor fels´́o tagoza-
tos fiúk III. korcsoport kézilabda
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Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´́uvel´́odési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785 

 Felel´́os kiadó: Végh József.  Felel´́os szerkeszt´́o: Végh József. 
Nem kért kéziratokat nem ´́orzünk meg és nem küldünk vissza! 

A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24.  Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában. 
A lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. Felel´́os vezet´́o: Pál György. ISSN 1216–2914.

Végtisztesség

TEMETKEZÉS
Rétság, Rákóczi út 37.
(a buszmegálló mellett)

06 30 9 251 947
www.vegtisztessegbt.hu

Fénymásolási lehet´́oség
A Városi M´́uvel´́odési

Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig

Munkaalkalom

Piacvezet´́o biztosító társaság 
balassagyarmati központjába

munkatársakat keresek

Kezdeti támogatás
10 hónapon keresztül

Elvárás: 
érettségi, jogosítvány, 
vállalkozói jogviszony

Fényképes önéletrajzokat: 
wiezl.tunde@citromail.hu 

címre várom.
Érdekl´́odni: +3630/457-0354 

mobilszámon lehet.

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,

matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´́oségi

munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.

Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683
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